1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Ekologické spojovací trasy - „Modřice - Západ“

2. Cíl námětu:

Vybrat, dle potřeby upravit (případně postupně též vyznačit) a v místních sdělovacích médiích mikroregionu
popularizovat doporučené trasy pro vycházky, chůzi s hůlkami, cyklistiku a podobné pohybové aktivity.

3. Obsah:
Navrhované trasy v žádném případě nejsou míněny jako „pokračování nebo větvení“ cyklostezky
Brno – Vídeň a nemají mít ani její paramtery. Měly by sloužit především místním volnočasovým
aktivitám občanů mikroregionu.

Přímo ostudným problémem v této oblasti je pěší propojení z jižního konce Brněnské ulice
k odbočce ze Želešické silnice do ulice Evropské. Nejen, že neexistuje možnost bezpečného
překonání mimořádně dopravně zatíženého jižního obchvatu, ale mnoho desítek metrů je nutno jít
po nechráněné krajnici, příp. se potácet blátem a plevelem nebo keři zarostlou pěšinou za svodidly.
Na rozdíl od spojení do Chrlic u Olympie, kde je pěší provoz minimální, se zde jedná o pěší spojení
mezi ulicemi ve městě (!) a přerušenou návaznost na běžně užívaný asfaltový chodník do Želešic.
Myslím, že je to přímo exemplární ukázka nezájmu o potřeby občanů, kteří nejezdí autem (!).
Pěší spojení je v současnosti možno využívat přes podchod z ulice Brněnské na Tyršovu, potom
polní cestou mezi zahradami a velkým sadem až k Želešické silnici nedaleko božích muk a potom
po trávníku podél plotu Výzkumného ovocnářského ústavu na chodník v Želešicích.
Bylo by potřebné doplnit možnost průchodu před oplocený areál sadů, zmiňovanou v námětu
„Procházky po Modřicích“. Obdobně by měla fungovat možnost přes Vajgl směrem na Moravany.
Další možností je trasa přes CT park a pak podél Bobravy do Želešic.
Spojení na Moravany a Nebovidy je možné polní cestou k Vajglu, ppokračování na kopec a dále
existujícími cestami/pěšinami.
Užitečné by mohlo být, pokud by se podařilo zprůchodnit/zprůjezdnit pokračování ulice Tyršovy
až na Moravanskou silnici. Bohužel tam pouze desítky či snad stovku metrů z bývalé cesty
zabírá průmyslový areál.
4. Předkladatel námětu

občan:
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Ing. Vlastimil Čevela - cevelavl@vol.cz - http://mim.voda.cz – 530 505 575
na vyžádání je připraven konzultačně spolupracovat

5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město, spolupracující subjekty v mikroregionu a vlastnící pozemků
- související náměty - ČeV:
samostatná studie „Co ve volném čase v Modřicích a okolí“
sdružení obcí „Mikroregion Bobrava - Svratka“
dílčí samostatná studie „Kulturně společenské a přírodní zajímavosti v Modřicích a okolí“

